


Companheiras e companheiros, no-
vos e difíceis tempos estão por vir no 
horizonte de nossas vidas.
Os acontecimentos mundiais, advin-
dos do tal Covid19, vírus altamente 
contagioso, estão mudando as rela-
ções sociais. O ser humano teve que 
se render à máxima de que somos 
vulneráveis à força da natureza.
Muito se diz sobre como se defender 
da iminente propagação do vírus, 
certo é que, somente o isolamen-
to pode evitar o caos no sistema de 
saúde. Este é o grande problema, se 
o número de infectados for grande, 
o sistema de saúde não conseguirá 
tratar as pessoas, o resto é “patifaria”.
E quanto aos nossos trabalhadores 
do seguimento de asseio, conserva-
ção e limpeza urbana? Nós não po-
demos nos isolar, nós somos agentes 
de interrupção da pandemia e de vá-
rios outros males.
Temos que redobrar nosso cuidado, 
temos que cobrar do nosso patrão 
o fornecimento de equipamentos 
de proteção individual, capazes de 
nos proteger. Chegou a hora do tra-
balhador invisível mostrar seu valor 
para a sociedade, temos que contri-
buir com o combate ao vírus, exer-
cendo nossas funções, eu, aqui, ren-
do todas as homenagens aos nossos 
valorosos trabalhadores, que todos 
os dias, limpam os ambientes, reti-

ram o lixo das portas das casas, rece-
bem as encomendas em seus postos 
de trabalho, higienizam os ônibus e 
trens, e principalmente desinfetam 
os hospitais pelo mundo a fora. 
Saibam que, apesar das restrições 
impostas à circulação, estamos aqui 
de prontidão, o Sindi-Asseio RMBH 
está e sempre estará, de portas aber-
tas para garantir os direitos dos seus 
superlativos trabalhadores repre-
sentados.
Sabemos que um novo mundo surgi-
rá após a tempestade, sabemos que 
os reflexos da pandemia vão perdu-
rar por muito tempo, mas, tudo isso 
serve para nos fortalecer, e, só sere-
mos fortes, quando estivermos irma-
nados dentro do sindicato.
O espírito coletivo é nossa única al-
ternativa, somos trabalhadores e 
contamos com nossa força de tra-
balho, não temos representação po-
lítica capaz de nos resguardar com 
dignidade, não temos capital para 
investir, somos a base da pirâmide. 
Temos uma particularidade, sem 
nosso trabalho as empresas não fun-
cionam, o comércio não vende, o Es-
tado não arrecada impostos.
Estes tempos demonstraram que 
sem o trabalho não há sociedade, 
não existe sistema capitalista que se 
sustende com ações negociadas em 
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bolsa de valores sem a produção de 
bens e serviços.
O mundo depende de nossa força de 
trabalho, vamos nos valorizar e assim 
construirmos um mundo mais justo 
e igual. Nossos filhos merecem uma 
vida melhor que a nossa, depende 
de mudarmos a forma com que nos 
relacionamos com o mundo perver-
so dos egoístas que primam pelo lu-
cro em detrimento da vida humana. 
Juntos podemos construir um futu-
ro onde caibam no mundo os con-
trários, os diferentes, as minorias e 
as maiorias. Espirito coletivo, nosso 
mantra, nossa salvação. Venha so-
me-se ao nosso desafio, seja e traga 
mais um para o seu Sindicato.

Leonardo Vitor S. C. Vale 
Presidente

2
Maio e Junho de 2020



3Maio e Junho de 2020



4
Maio e Junho de 2020

CASOS EM MINAS GERAIS
Minas Gerais tem sido um exemplo no combate ao Covid-19,

os casos ainda estão baixos e a propagação em pequena escala.

Veja os dados a seguir:

Continue contribuindo, se puder, FIQUE EM CASA, mesmo se não puder, adote as
medidas de prevenção, use máscara e lave as mãos constantemente com água e sabão.

Dados parciais, sujeitos a alterações. 
Atualizado em 04/05/2020

Fonte: SES - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO

Av: Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/MG.

Especialidades:

Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia, Ortope-

dia, Pediatria, Psicologia, Urologia e Cardiologia.

CENTRAL SAÚDE 

Avenida José Faria da

Rocha, 4281, Eldorado/Contagem.

Especialidades:

Gastroenterologia, Mastologia, Neurologia, He-

matologia, Reumatologia, Urologia.

CLINICAL CENTER 

Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Centro/BH. 

Especialidades:

Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Derma-

tologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina do 

Trabalho, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Pediatria.

PIONEIROS SAÚDE 

Av. José Faria da Rocha, 5923,

Eldorado/Contagem.

Especialidades:

Alergista, Urologia, Neurologia, Nefrologia.

CLINESP – Dr. Elio Conroy  

Rua Felipe dos Santos, 678, Centro/Betim

(próximo da padaria Nutrivida). 

Especialidades:

Cardiologista e Clínico Geral

HOSPITAL PROCLIN (Antigo Clinicare)

Atendimento somente aos finais de semana, 

sábados, domingos, feriados e fora do horário 

comercial

(após 18h00min até às 07h30min).

Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro/Betim 

CLÍNICA SÃO LUCAS  

Rua Benedito Valadares, 69, salas 10 e 11 no 

Shopping de Nova Lima,

Centro/Nova Lima. 

Especialidades:

Angiologia, Cardiologia,

Clínica Geral, Endocrinologia,

Gastroenterologia, Ginecologia,

Mastologia, Neurologia, Pediatria,

Ortopedia, Urologia e Oftalmologia.

DR. REINALDO RAMOS VALENTE 

Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/Betim. 

Especialidade:

Cardiologista.

DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA 

Av. Governador Valadares, 851, sala 706, Edifício 

Seletto Office, Centro/Betim.

Especialidade:

Psicologia

(adolescentes, adultos e idosos).

NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E

MEDICINA INTEGRADA  

Rua Marte, 364, Sala 01,

Jardim Riacho das Pedras/Contagem.

DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA  

Av. JK, 140, 4º andar, sala 409,

Centro/Betim. 

Especialidade:

Dermatologia.

CLÍNICA MAIS SAÚDE  

Rua Travessa, A 70,

Eldorado - Contagem/MG. 

HOSPITAL MATERMED 

Rua Padre Rolim,

700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. 

CLÍNICA CLEAR 

Rua Dionizio Gomes, 127,

salas 03 e 04, Veneza,

Ribeirão das Neves/MG.

Especialidades:

Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia,

Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.

Realiza exames de sangue e imagem

CLÍNICA JOÃO PAULO

Rua Rio de Janeiro, 462,

Salas 303 e 304

Centro, Belo Horizonte/MG, 

Especialidade:

Cardiologia, Clínica Médica,

Dermatologia, Endocrinologia,

Gastroenterologia, Ginecologia,

Neurologia, Ortopedia, Pneumologia,

Urologia, Nutrição.

CLINIBET – Dra. Marly 

Rua Felipe dos Santos, 678 - Centro/Betim 

(próximo da padaria Nutrivida). 

Especialidade: Clínico Geral

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

DENTISTAS
DR. GILSON VICENTE BIBIANO
Rua Santa Cruz, 525 A,
Centro/Betim. 
Telefone: 3532-1716.

DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Endereço: Rua Pampas, 410, Prado, perto 

do Clube dos Oficiais. 
Telefones: 2555-9454 e 9792-2122.

DR. ILDEU NOGUEIRA BAT ISTA 
Rua Inconfidência, 414, sala 102,
Centro/Betim.
Telefone: 3531-3102.

CLINICA ODONTOLÓGICA
DO TRABALHADOR 

Rua Jequitibás, 393, 3º andar,
Eldorado, Contagem/MG

Telefone
99972.2794 / 2564.4860
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EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM LAZER

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO

LABORATÓRIO JOÃO PAULO
Av. Governador Valadares, 471,
Centro/Betim.
Telefone: 3532-2264.

LABORATÓRIO ROJAN
Vários endereços
Telefone: 3207-2040. 

ADIMAGEM
Av. José Faria da Rocha, 3940,
Eldorado, Contagem/MG 
Telefone: (31) 3532.0024.

CLINICA AUDIO 
Av. Tito Fulgêncio , 170
Jardim Industrial, Contagem/MG
Telefone: (31) 3333.0131

CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI

Exames de Raios-X e Ultrassonografia. 

Unidades BH, Betim, Contagem

e Venda Nova. 

Telefone: 3298-5500.

CLUBE ASCOBOM (antigo clube do Gugu)
Via expressa, Contagem, 
Telefone: 3398-1345. Será necessário o 
exame de pele na portaria do Clube.

HOTEL DIAMANTINA - SINDEAC
Av. Oceânica, 97 - Praia do Morro, 
Guarapari/ES, CEP: 29216-080 
Telefone: (27) 3361-5651
A reserva somente será feita 
pessoalmente em uma das duas sedes 
do Sindi-Asseio, para associados em dia 
com suas contribuições Sindicais e demais 
pagamentos.
Para informações, orçamentos e 
disponibilidade do período pretendido, 
devem ser solicitados pelo nosso canal do 
WhatsApp (31) 98349-7755

TERAPIA DO RISO

CAÇA PALAVRAS
• Consultas médicas
A autorização para a con-
sulta médica é enviada no 
e-mail da clínica assim que 
você chegar à recepção e se 
apresentar para a consulta 
portando a carteirinha de as-
sociado.

• Consultas com dentistas
O agendamento é feito dire-
tamente no consultório que 
deseja atendimento. Depois 
da avaliação no dentista ele 
te dará um orçamento com 
os procedimentos autoriza-
dos pelo sindicato. Compa-
reça a uma das nossas sedes 
para retirar a autorização e 
iniciar o tratamento.

• Para realização de exames
É necessário autorização 
pessoalmente. Com o pedido 
médico e carteirinha compa-
reça a uma das sedes do sin-
dicato para retirar a autori-
zação, os mesmos são pagos 
no sindicato 30 dias após a 
realização.
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ATENÇÃO

Para realização de todos os proce-
dimentos Odontológicos, laborato-
riais e radiológicos é obrigatória a 
apresentação da carteirinha de asso-
ciado e da guia de autorização que 
deverá ser retirada na sede do Sindi-
-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).
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